
Ensiluokkaista pyykinhoitoa kompaktissa koossa
Electroluxin kompaktilla pesukoneella säilytät vaatteesi uudenveroisina. Sen 
muotoilu säästää tilaa ja mahdollistaa koneen asentamisen tiloihin, joihin 
tavalliset koneet eivät mahdu. Loistavat tulokset jokaisella pesukerralla 
hoidosta tinkimättä.

Vähemmän energiaa, enemmän aikaa 
Eco TimeManager mahdollistaa pesuohjelman keston säätämisen oman 
aikataulun mukaan. Säästää sekä aikaa että energiaa pesutehokkuudesta 
tinkimättä.

Tehokas pesu, pehmeämpi lopputulos
SoftPlus-lisätoiminto esiliottaa pyykkejä ennen viimeistä 
huuhtelua jakaen huuhteluaineen tasaisesti koneeseen. 
Pesee kaikki pyykit tehokkaasti säilyttäen ne pehmeinä 
ja raikkaina pitempään.

Lisää höyryä ensiluokkaista puhtautta varten 
Anti-Allergy Vapour -toiminto yhdistää vesihöyryn 
tehokkaaseen pesuohjelmaan bakteerien poistamiseksi 
vaatteista.

Mukautettua hoitoa nopeasti
SensiCare-järjestelmä säätyy täyttömäärän mukaan 
pyykkien liiallisen pesun välttämiseksi. Säilyttää 
vaatteet uudenveroisina pitempään. 

SensiCare-järjestelmää käyttävä kompakti PerfectCare 600 -pesukone säätää 
ohjelman keston täyttömäärän mukaan kuluttaen vähemmän energiaa ja vettä 
ja välttäen pyykkien liiallisen pesun. Äärimmäisen taloudelliset ohjelmat 
pienimpienkin pyykkimäärien kohdalla; kapea muotoilu säästää tilaa 
kapasiteetista ja hoidosta tinkimättä.

Pesee jokapäiväiset pyykit hellävaraisesti
SensiCare-järjestelmää käyttävä kompakti PerfectCare 600 -pesukone säätää 
ohjelman keston täyttömäärän mukaan kuluttaen vähemmän energiaa ja vettä 
ja välttäen pyykkien liiallisen pesun. Äärimmäisen taloudelliset ohjelmat 
pienimpienkin pyykkimäärien kohdalla; kapea muotoilu säästää tilaa 
kapasiteetista ja hoidosta tinkimättä.

Kuluttajahyödyt & ominaisuudet

• SensiCare -teknologia
• Maksimi linkousnopeus: 1000 k/min
• Pesuohjelmat ja valinnat: ON/OFF, Eco 40-60, Puuvilla, Keinokuidut, 
Hienopesu, Rapid 14min, Huuhtelu, Huuhtelu/tyhjennys, Anti Allergy Vapour, 
Koneen puhdistus, Silkki (käsinpesu), Villa, Urheilu, Vapaa-aika, Denim
• Hellävarainen pesuohjelma silkille
• Lisähuuhtelu
• Automaattinen tasapainon tunnistus
• Ajastin
• Vaahdontunnistus
• Tulvasuojaus

600 SensiCare 4kg
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Tuoteryhmä Edestä täytettävä pyykinpesukone
Asennus/sijoitus Vapaasti sijoitettava
Väri Valkoinen
ColorEnglish White
Pesutekniikka Eko-pesutekniikka
Max.täyttömäärä, Eco 40-60 (kg, 
2019/2014/EU) 4

Energialuokka (2019/2017/EU) F
Energiankulutus (kWh) 
(2019/2017/EU) 0.702

Energiankulutus/100 sykliä (kWh) 
(2019/2017/EU) 70

Energiankulutus pois päältä -tilassa 
(W, 2019/2014/EU) 0.48

Energiankulutus valmiustilassa (W, 
2019/2014/EU)) 0.48

Vedenkulutus (ltr/ohjelma, 
(2019/2017/EU) 38

Linkoustehokkuusluokka 
(2019/2014/EU) C

Max. linkousnopeus 
(nimellistäyttömäärä, kierr/min. 
2019/2014/EU)

951

Jäännöskosteus (painotettu, %, 
2019/2014/EU) 60

Eco 40-60 -ohjelman pituus (h:min, 
2019/2014/EU) 2:50

Äänitaso (dB(A) re 1 pW, 
2019/2017/EU) 76

Äänitasoluokitus (2019/2017/EU) B
Pesutehokkuusindeksi (3 desimaalin 
tarkkuudella, 2019/2014/EU) 1.031

Rummun tilavuus (ltr) 32
Moottori Tavallinen
Näyttö Pieni LCD + LED
Linkouksen aktiivinen tasapainotus On
Pesualtaan materiaali Carboran
Luukun lukitus Turvaviiveellä aukeava luukku
Lokeroiden määrä 
pesuainekaukalossa 3

Vedenottoletku Normaali
Vedenottoletkun pituus (cm) 130
Poistoletkun pituus (cm) 197
Virtajohdon pituus (m) 2,45
Jalat/pyörät Neljä säätöjalkaa
Liitäntäteho (W) 2000
Tarvittava sulake (A) 10
Jännite (V) 230
Mitat K x L x S (mm) 843x595x338
Kokonaissyvyys max. (mm) 372
EAN-koodi 7332543764723
MaterialGroup2 113

Tekniset tiedot
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